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Jämsän Jätehuolto liikelaitos on jätelain 149 §:n 4 momentissa tarkoitetulla
päätöksellään 24.4.2013 § 36 päättänyt, että liikelaitoksen koko toimialueella
jatketaan kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella, koska jätelain
37 §:n kohdat täyttyvät lain edellyttämällä tavalla.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 24. 10.2014 antamallaan päätöksellä nu-
mero 14/0656/2 kumonnut liikelaitoksen 24. 4. 2014 tekemän päätöksen asian
käsittelyssä tapahtuneiden menettelyvirheiden vuoksi ja palauttanut asian Jäm-
san Jätehuolto liikelaitokselle uudelleen käsiteltäväksi.

Jämsän Jätehuolto liikelaitos on jätelain 149 §:n 4 momentissa tarkoitetulla
päätöksellään 27. 5.2015 § 20 päättänyt, että Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen
yhteistoiminta-alueella jatketaan nykyisillä toimintamalleilla, koska jätelain
35 §:ssäja 37 §:ssä säädetyt edellytykset ja vaatimukset täyttyvät.
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Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 27. 10. 2016 antamallaan päätöksellä nu-
mero 16/0492/2 kumonnut liikelaitoksen 27. 5.2015 tekemän päätöksen § 20 ja
palauttanut asian Jämsän Jätehuolto liikelaitokselle uudelleen käsiteltäväksi.
Päätöksen perusteluissa on todettu muun ohella, että liikelaitosjohtajan tekemä
tarkastelu osoittaa, että edellytykset kiinteistönhaltijanjärjestämällejätteenkul-
jetusjärjestelmälle eivät alueella täyty. Tätä tarkastelua ei ole osoitettu virheel-
liseksi eikä asiassa siten ole selvitetty, että kaikki jätelain 37 §:n l momentissa
kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen käyttöönotolle asetetut edel-
lytykset täyttyisivät Jämsän kaupungissa ja Kuhmoisten kunnassa. Liikelaitok-
sen päätös on näin ollen lainvastainen.

Jämsän Jätehuoltoja Jämsän Vesi liikelaitokset 31.5.2017 § 27

Liikelaitoksen johtokunta päätti, ettäjätteenkuljetus kunnan vastuulle kuulu-
vien yhdyskuntajätteiden osalta, pois lukien sako- ja umpikaivot, järjestetään
Jämsänja Kuhmoisten asemakaava-alueella sijaitsevissa asuinkäytössä ole-
vissa kiinteistöissä, vapaa-ajan asunnoissa sekä muissa jätelain 32 §:n mukai-
sissa kiinteistöissä jätelain 37 §:n mukaisena kiinteistön haltijan järjestämänä
j ätteenkulj etuksena.

Päätöksen mukaan Ramboll Finland Oy:n 5.4.2017 valmistuneessa selvityk-
sessä on osoitettu, että jätelain 35 ja 37 §:ssä asetetut edellytykset kiinteistön
haltijan järjestämällejätteenkuljetukselle täyttyvät Jämsässäja Kuhmoisissa.
Päätöksessä on ollut erillinen liite, jossa on tarkemmin perusteltu jätelain
35 §:nja 37 §:n mukaisten ehtojen täyttyminen Jämsänja Kuhmoisten jättei-
den kuljetuksissa.

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

Valituksenalainen päätös tulee kumota ja asia palauttaa uudelleen valmistelta-
vaksi.

Päätöstä ei ole perusteltu asianmukaisesti. Perustelut toistavat selvityksessä
esitettyä. Selvitys on alla esitetyin tavoin vajavainen ja harhaanjohtava.

Asia on selvitetty puutteellisesti. Ramboll Oy:llä teetetty selvitys on perusteil-
taan puolueellinen. Se nojautuu vain jo kuljetuspalvelulta tarjoavien yrittäjien
antamiin tietoihin. Muita alueen yrittäjiä eikä asukkaita ole kuultu. Selvitys
jättää viranomaiselta saadut kommentit epäkohdista huomioimatta. Konsultilta
tilatun työn tarkoitus oli selvittää lainmukaisuus, ei tarkoituksenmukaisuus.
Selvitys ei sisällä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden edellisessä päätöksessä
edellyttämiä alueittaisia yksityiskohtaisia tietoja muun muassa palvelun saata-
vuudestaja hinnoittelusta. Selvitys pemstuu yhteisöjäävin asemassa olevien
yrittäjien ohjaukseen ja antamiin tietoihin.

Jätelain 35 §:n 2 momentin ja 37 §:n asettamat edellytykset kiinteistön haltijan
järjestämällejätteenkuljetukselle eivät täyty alueella.

Päätöksenteon tulee olla objektiivista, lakiin perustuvaa ja kaikkia yrittäjiäja
kuntalaisia tasapuolisesti kohtelevaa. Valituksenalaisessa päätöksessä suosi-
taan paikallista kuljetusyritystä, jolla selvityksen perusteella on merkittävän
määräävä markkina-asema.
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Jämsän Jätehuoltoja Jämsän Vesi liikelaitokset on antamassaan lausunnossa
todennut, että valitus tulee hylätä.

Selin on antanut selityksen.

HaIIinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Perustelut

Sovelletut oikeusohjeet

Hallintolain 31 §:n l momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian
riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaise-
miseksi taqieelliset tiedot sekä selvitykset.

Hallintolain 45 § :n l momentin mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa
on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä
mainittava sovelletut säännökset.

Jätelain 35 §:n 2 momentin mukaan kiinteistöittäinenjätteenkuljetus onjärjes-
tämistavasta riippumatta järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspal-
veluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.

Lain 37 §:n l momentin mukaan kunta voi päättää, että kiinteistöittäinenjät-
teenkuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija
sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkul-
jetus), ]os:
l) näin järjestetty jätteenkuljetus täyttää 35 §:n 2 momentissa säädetyt edelly-
tykset;
2)jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukeejäte-
huollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai
ympäristölle;
3) päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen eri-
tyisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viran-
omaisten toimintaan.

Lain 149 §:n4 momentin mukaan kunnan, jossa vuoden 1993 jätelaissa tarkoi-
tettu järjestetty jätteenkuljetus uuden jätelain voimaan tullessa hoidetaan sopi-
musperusteisenajätteenkuljetuksena, on tarkasteltava j ätteenkuljetuksen jär-
jestämistä mainitun lain 37 §:n l momentissa säädettyjen kiinteistön haltijan
järjestämän jätteenkuljetuksen edellytysten perusteella ja tehtävä asiassa pää-
tös viimeistään vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Jos päätöksellä siirrytään
kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään jät-
teenkuljetukseen, päätöksessä on määrättävä kiinteistön haltijan järjestämän
jätteenkuljetuksen lakkaamisesta, joka voi tapahtua aikaisintaan kolmen vuo-
den kuluttua päätöksen tekemisestä ja viimeistään viiden vuoden kuluessa lain
voimaantulosta.
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Jämsän Jätehuolto liikelaitos teetti Ramboll Finland Oy:llä selvityksen jätelain
35 §:nja 37 §:n mukaisten ehtojen täyttymisestä Jämsänja Kuhmoisten j ättei-
den kuljetuksissa. Alueet, joilla on kunnan järjestämä jätteenkuljetus (Himok-
sen alue) eivät kuuluneet tarkastelun piiriin. Selvitys, joka on päivätty
5.4.2017, perustuu muun ohella kuljetusyrityksille, Jämsän Jätehuoltoja Jäm-
san vesi liikelaitoksen johtokunnalle, Jämsän kaupungin ympäristötoimelle
sekä Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen työntekijöille tehtyihin kyselyihinjät-
teenkuljetusrekisterin tietoihin ja tilastokeskuksen asuinrakennustilastoihin.
Ramboll teki vastaavan selvityksen samoihin tutkimusmenetelmiin ja aineis-
toon perustuen myös alueen jätteenkuljetusyrityksien toimeksiannosta.

Selvityksestä ilmenee, että Jämsänja Kuhmoisten asemakaava-alueilla, lukuun
ottamatta 29. 1. 2001 jälkeen hyväksyttyjä Himoksen alueen asemakaava-alu-
eitä, on jätelain 32 §:n mukaisilla kiinteistöillä käytössä kiinteistön haltijan jär-
jestämäjätteenkuljetus. Himoksen asemakaava-alueilla on kunnan järjestämä
jätteenkuljetusjoka perustuu syväkeräysjärjestelmäänja aluekeräyspistever-
kostoon. Haja-asutusalueilla jätehuolto on hoidettu kunnan j ärjestäminä alue-
keräyspisteinäjos asuinkiinteistön tai vapaa-ajan kiinteistön haltijat eivät ole
tehneet kiinteistöittäistäjätteenkuljetussopimusta.

Kiinteistön haltijan järjestämän j ätteenkuljetuksen alueella yhdyskuntajätteitä
kerätään 4 237 eri tyhjennyspisteestä (osoitteesta) alueella toimivien jätteen-
kuljetusyrityksen toimesta. Tyhjennyspisteissä astioita tyhjennettiin vuonna
2015 yhteensä 216 124 kpl. Kaikista tyhjennyksistä 88 184 kpl oli poltettavan
jätteen (entinen kaatopaikkajäte) tyhjennyksiä. Loput tyhjennykset olivat
muun muassa biojätteiden, paperin, kartongin, pahvin, metallin, lasin sekä eril-
liskerätyn energiajätteiden tyhjennyksiä. Astioita näissä tyhjennyspisteissä on
10 544 kpl, joista 4 835 astiaa on poltettavalle jätteelle. Selvitykseen liittyy
myös karttatarkastelu kiinteistön haltijan järjestämään j ätteenkuljetukseen liit-
tyneistä kiinteistöistä, kunnan järjestämään j ätteenkuljetukseen liittyneistä
kiinteistöistä sekä aluekeräyspisteiden käyttäjiksi liittyneistä kiinteistöistä ja
jätehuoltoon liittymättömistä asuin- ja toimitilarakennuksista.

Selvitystä tehtäessä oli kaikista tyhjermyspisteistä käytettävissä seuraavat jät-
teenkuljetusrekisteristä saadut tiedot: osoite, tyhjennysväli, astiamäärät, kerät-
tävä jätelaji sekä astiakoot. Jätteenkuljetusrekisterin tietoja täydennettiin kulje-
tusyrittäjiltä kiinteistökohtaisilla kuljetus- ja käsittelyhinnoilla. Hintatiedot
saatiin 88 %:lta kaikista Jämsänja Kuhmoisten kiinteistön haltijan järjestä-
mistä tyhjennyspisteistä. Hinta-analyysi tehtiin kaikille 240 ja 600-660 litran
polttokelpoisen jätteen jäteastioille. Tarkastelualueella oli hintaeroja eri kulje-
tusliikkeiden tyhjennyshirmoissa. Eroja oli myös saman kuljetusliikkeen eri
asiakkaiden tyhjennyshintojen välillä. Poltettavan jätteen 240 litran jäteastian
tyhjennyshinnoissa yli 91 %:lla kiinteistöistä oli sama tyhjenny shinta. Tyhjen-
nyshintojen minimi-ja maksimihinnan välinen ero on 2, 3 euroa. Poltettavan
jätteen 600-660 litran jäteastioilla yli 67 %:Ila kiinteistöistä on sama tyhjen-
nyshintaja yli 95 %:lla hintaeroa keskenään enintään 1, 3 euroa tyhjennysker-
taa kohden. Asiakkaiden maksama tyhjennyshintajätteenkuljetuksessa on alle
Suomen keskimääräisen tason, kun verrataan j äteastian tyhjennyshintoja Jäte-
laitosyhdistyksen julkaisemaan aineistoon kiinteistön j äteastioiden tyhjennys-
hintoihin.

Tilinpäätöstietojen perusteella ei voitu osoittaa määräävän markkina-aseman
väärinkäyttöä.
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Kuljetusyrityksiltä saatujen vastausten perusteella Jämsässäja Kuhmoisissa ei
ole sellaista aluetta (taajama- tai haja-asutusalue), missä palveluita ei tarjot-
taisi. Kaikilla alueilla, missä on kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus,
toimii vähintäänkin kaksi eri kuljetusyritystäja palveluista tarjotaan kattavasti
ja monipuolisesti. Tällä hetkellä lähes kaikilla on mahdollista saada mikä ta-
hansajätehuoltomääräyksiä tiheämpijäteastioiden tyhjennys. Jätehuoltomää-
räyksiä pidemmät tyhjennysvälit perustuvat jätehuoltoviranomaisten antamiin
poikkeuslupiin. Alueella on myös useita kuljetusjärjestelmästä riippumattomia
Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy:n Rinki-Ekopistettä, joissa on muun mu-
assa kartonkipakkausten, metallin, lasipakkaustenja muovipakkausten erillis-
keräys.

Selvityksen mukaan nykyisten toimijoiden reitit ovat hyvin tehokkaat ja auto-
jen täyttöasteet ovat korkeat. Jämsässäja Kuhmoisissa tapahtui vuonna 2015
jätteenkuljetuksessa kolme lievää omaisuus vahinkoa ja yksi henkilövahinko.
Kiinteistön haltijan järjestämä kuljetus motivoi jätehuoltoyrityksiä kehittä-
maan keräys-ja kuljetuskalustoa, kouluttamaan työntekijöitä sekä ottamaan
käyttöön uusia teknologioita ja lajittelutapoja. Kyselyjen vastausten pems-
teella kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa asiakkaan katso-
taan saavan yksilöllisempää palvelua, sillä asiakkaista halutaan pitää kiinni
hyvällä palvelululla. Yrittäjien mukaan mahdollisuudet työllistää ihmisiä heik-
kenee, mikäli kiinteistönhaltijan järjestämästä jätteiden kuljetusjärjestelmästä
siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen.

Viranomaisille tehtyjen kyselyjen mukaan kunnan järjestämässä jätteenkulje-
(uksessa valvonta helpottuisi. Reklamaatioitajätehuoltoyrityksille on vuosina
2015-2016 annettu noin 20 kpl vuosittain. Reklamaatiota on annettu j äteneu-
voimasta, urakoitsijoiden asiakaspalvelusta ja roskaamisesta. Lisäksi on lähe-
tetty kiinteistön omistajalle kehotus liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen.
Yhden vastauksen mukaan järjestettyyn j ätteenkuljetukseen liittyminen on
noin 95 %, mutta liittymisaste on paperilla korkeampi kuin käytännössä. Ny-
kyinen jätteenkuljetusjärjestelmä nähdään vastauksissa suhteellisen toimivaksi
sekä vaarattomaksi ja haitattomaksi terveydelle ja ympäristölle ottaen huomi-
oon ympäristö- ja terveysperusteiset ilmoitukset ja poikkeamat. Nykyisessä
kuljetusjärjestelmässä viranomaistoiminta nähdään vaikeana tiedon hajanai-
suuden vuoksi. Jätteiden hyödyntämisen ja jätehuollon etusijajärjestyksen to-
teutumisen kannalta järjestelmillä ei nähdä eroja.

Hallinto-oikeuden johtopäätökset

Jämsän Jätehuolto ja Jämsän Vesi liikelaitosten päätöksestä ilmenee mihin sel-
vityksiin päätös perustuu. Perusteluissa on myös tuotu esiin lautakunnan näke-
mys asian ratkaisuun vaikuttaneista seikoista. Edellä esitetty huomioon ottaen
päätös ei ole lainvastainen valituksessa esitetyillä päätöksen puutteellisiin pe-
rusteluihin liittyvillä valitusperusteilla.

Uusi jätelaki sisältää mahdollisuuden järjestää jätteenkuljetus kiinteistön halti-
janjärjestämänä. Jätteenkuljetus voidaan kuitenkin päättää järjestää kiinteis-
tönhaltijan järjestämänä vain, jos riittävät selvitykset osittavat, että kaikki jäte-
lain 37 §:n l momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Päätöksentekijän har-
kintavaltaajätteenkuljetusjärjestelmää valittaessa on uudella jätelailla rajoi-
tettuja edellytykset kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen siirty-
miselle ovat tiukemmat kuin vanhan jätelain mukaiset edellytykset. Ennen
päätöksen tekemistä tulee vannistua, että uuden jätelain 37 §:n l momentissa
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säädetyt edellytykset täyttyvät. Näiden edellytysten ja samalla päätöksen lain-
mukaisuuden arvioimiseksi on voitava varmistua siitä, että päätöstä tehdessä
on ollut olemassa hallintolain 31 §:n l momentissa tarkoitetut asian ratkaise-
miseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.

Hallinto-oikeus toteaa, että valituksenalainen päätös kiinteistönhaltijanjärjes-
tämäänjätteenkuljetukseen siirtymisestä asemakaava-alueilla ei koskenut Hi-
moksen asemakaava-aluetta. Himoksellajää siten edelleen voimaan kunnan
järjestämä, syväkeräysjärjestelmään perustuva jätteenkuljetus.

Päätöksentekoa varten on laadittu selvitys jätelain 37 §:n mukaisten ehtojen
täyttymisestä alueella. Tarkastelu on sisältänyt asianmukaisia perustietoja jät-
teenkuljetuksesta sekä yksityiskohtaisempaa tarkastelua alueen olosuhteista.
Selvitysten riittävyyttä arvioitaessa tulee ottaa huomioon, että valituksenalai-
nen päätös koskee ainoastaan asemakaava-alueita. Hallinto-oikeus toteaa sel-
vyyden vuoksi, että valituksenalaisella päätöksellä ei ole ratkaistu jätteenkulje-
tusjärjestelmän valintaa haja-asutusalueilla eikä hallinto-oikeus voi ensi as-
teena arvioida myöskään sitä, olisivatko edellytykset kiinteistönhaltijanjärjes-
lamalle jätteenkuljetusjärjestelmälle täyttyneet näillä alueilla. Näin ollen
myöskään selvitysten riittävyyttä haja-asutusalueiden osalta ei ole tarpeen ar-
vioida.

Lähtökohtaisesti yhdyskuntarakenne on asemakaava-alueilla melko samankal-
taistaja asutus tiivistä. Tähän nähden alueen olosuhteiden tarkastelua ja selvi-
tystä muutoinkin on pidettävä riittävänä. Selvityksen luonne huomioon ottaen,
selvitystä ei voida pitää epäluotettavana yksinomaan siitä syystä, että tietoja on
hankittu myös kuljetuspalvelulta alueella tarjoavilta yrittäjiltä.

Saadun selvityksen perusteella jätteenkuljetuspalveluja on ollut tarjolla alalla
tavanomaisin hinnoin. Koko alueella toimii ainakin kaksi jätteenkuljetusyri-
tystä eikä selvitystä tehtäessä ilmennyt, että alueella olisi ollut tilanteita, joissa
asukas ei olisi saanut yrittäjiltä tyhjennyspalveluita. Asiassa ei ole ilmennyt,
että eri alueita olisi palvelun hinnoittelussa asetettu perusteettomasti toisistaan
poikkeavaan asemaan. Edellä esitetyn perusteella alueella on tarjolla jätteen-
kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin
ehdoin.

Jätteenkuljetus alueella on jo aiemmin hoidettu kiinteistönhaltijanja yrityksen
välisin sopimuksin eikä tästä saadun selvityksen perusteella ole aiheutunut
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Asiakirjoista saatavan selvityk-
sen perusteella suurin osa taajama-alueen kiinteistöistä on tehnyt sopimuksen
jätteenkuljetuksesta yksityisen yrittäjän kanssa ja yrittäjät ovat osoittaneet
kiinnostusta toimintansa kehittämiseen. Viranomaiset ovat pitäneet nykyistä
jätteenkuljetusjärjestelmää suhteellisen toimivana. Kun otetaan lisäksi huomi-
oon, että päätöksentekijällä on ollut mahdollisuus painottaa tärkeinä pitämiään
seikkoja tehdessään kokonaisarvioita kuljetusjärjestelmän valintaa koskevan
päätöksen vaikutuksista, ei Jämsän Jätehuoltoja Jämsän Vesi liikelaitosten
päätös ole lainvastainen sillä perusteella, että kiinteistön haltijan järjestämälle
jätteenkuljetukselle säädyt edellytykset eivät alueella täyttyisi.

Päätöstä ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla syytä kumota.
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Muutoksenhaku

Perusteluissa mainitut

Kuntalaki 135 §

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen.

Valitusosoitus on liitteenä (kunnallisvalitus).

Esittelijäjäsen Paula Pihlava

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Eija Mäkelä, Elina Tanskanen
j a Paula Pihlava.

Jakelu ja oikeudenkäyntimaksu

Päätös

Jäljennös

Oikeudenkäyntimaksu
kat

Reino Selin
saantitodistuksin

Jämsän Jätehuoltoja Jämsän Vesi liikelaitokset r

Päätöksen kuuluttamisen osalta on otettava huomioon, mitä kuntalain
142 §:ssä säädetään

250 euroa, laskutetaan myöhemmin

Jäljennöksen oikeaksi todistaa
päätöksen antopäivänä

f^SG (i/^Wc? (^^ft^^^
lainkäyttösihteeri Kaisa Toivanen



Liite hallinto-oikeuden päätökseen

Valitusosoitus

Valitusaika

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti korkeimpaan hallin to-oikeuteen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää
lukuun ottamatta.

Jos päätöksestä valitetaan kunnan jäsenelle taikka kuntayhtymän jäsenkunnalle tai sen jäsenelle kuuluvan vali-
tusoikeuden nojalla, valitusaika luetaan siitä, kun ilmoitus päätöksestä on julkaistu kunnan, kuntayhtymän tai
asianomaisten kuntien yleisessä tietoverkossa.

Jos päätös on annettu asianomaiselle erikseen tiedoksi, valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista.
Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksimto- tai saantitodistus. Sijaistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.
Jos tiedoksianto viranomaiselle on toimitettu tavallisena tiedoksiantona postitse kirjeellä, asian katsotaan
tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä. Sähköisen asiointipalvelun kautta todisteellisesti tie-
doksi saadun päätöksen tiedoksisaantipäivä on asiointipalvelusta saadun viestin avaamispäivä. Jos todisteelli-
sesti tiedoksiannenavaa viestiä ei ole avattu seitsemän päivän kuluessa, toimitetaan tiedoksianto muulla tavoin.

Valituskirjelmän sisältöjä allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumerojoihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
pemsteetjoilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Asioitaessa sähköisesti,
allekirjoitusvaatimuksesta on säädetty erikseen. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän
nimi ja koti kunta.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
hallinto-oikeuden päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-
omaiselle.

Asiamiehen Jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustajatai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja,
on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän
tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat liittei-
neen voi toimittaa myös sähköisessä asiointipalvelussa. Valituskirjelmän Ja muiden valitusasiakirjojen lähettä-
minen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Korkeimman hallinto-oikeuden osoite

Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: 029 56 40200
PL 180 Fabianinkatu 15 Telefax: 029 56 40382

00131 HELSINKI Helsinki Sähköposti: korkein. hallinto-oikeus@oikeus. fi
Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2. oikeus. fi/hallintotuomioistuimet
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